
TC ID Description Pre.

Desplegable amb dades cartera correctes

Desplegable amb dades tipos/concepto correctes

Data actual del tiquet

Títol del tiquet

Propina del tiquet

Disseny general de la pantalla

Accedir carteres

Accedir a nou tiquet

Accedir a l'historial de tiquets

Botó Cancelar

Botó back

Botó Home

Botó Home + accedir apliació

Botó guardar

Botó camera

Obrir foto

Eliminar foto

Navegació superior i botons de sistema

Dades visualitzades
Comprovació dades

Disseny

Interacció botons
Navegació inferior



Test Steps

1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.

1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.

1. Accedir a la pantalla principal
2. Clicar sobre el botó de carteres
1. Accedir a la pantalla principal
2. Clicar sobre el botó de nou tiquet
1. Accedir a la pantalla principal
2. Clicar sobre el botó de tiquets

1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
2. Clicar sobre cancelar
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
2. Clicar sobre back
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
2. Clicar sobre Home
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
2. Clicar sobre Home
3. Tornar a accedir a l'aplicació
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
2. Clicar sobre guardar

1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
2. Clicar sobre l'icona de la camera
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
2. Clicar sobre una foto que hi hagi al tiquet
1. Accedir a la pantalla de nou tiquet, des de qualsevol pantalla que 
ho permeti.
2. Fer clic llarg sobre una foto que hi hagi al tiquet

     

 
 

 
 



Expected results Priority Result Comments

Verificar que el desplegable de cartera, te llista i 
correspon amb les carteres disponibles

High Pass

Verificar que el desplegable de tipo/concepto, te llista i 
correspon amb les carteres disponibles

High Pass

Verificar que el camp data te carregada la data actual High Pass

Verificar que el camp títol del tiquet te carregat un titol 
per defecte

High Pass

Verificar que la propina es 0 per defecte High Pass

Verificar que els camps es visualitzen correctament i que 
no queden camps solapats

Medium
Pass w/ 
errors

OK, al OnePlus One

Surt si s'accepta el missatge de confirmació High Pass

No ha de fer res High Pass

Surt si s'accepta el missatge de confirmació High Pass

Visualitzar finestra confirmació, en cas postiu, s'ha de 
visualitzar la pantalla inicial, en cas negatiu s'ha de 
mantenir a la mateixa pantalla

Medium Pass

Visualitzar finestra confirmació, en cas postiu, s'ha de 
visualitzar la pantalla inicial, en cas negatiu s'ha de 
mantenir a la mateixa pantalla

Medium Pass

Surt de l'aplicació i visualitzar "l'escriptori" del telefon
Medium Pass

Visualitzar la pantalla de nou tiquet al tornar a accedir a 
l'apliació Medium Pass

Visualitzar finestra confirmació, en cas postiu, s'ha de 
visualitzar la pantalla inicial i les dades s'han carregat a la 
base de dades, en cas negatiu s'ha de mantenir a la 
mateixa pantalla

Medium
Pass w/ 
errors

Error al adjunta la foto amb el 
tiquet, RELATED_CHILD_ID 
buit

Obre la camera, al sortir d'aquesta torna a la pantalla de 
nou tiquet, si s'ha fet una foto, aquesta s'ha de veure a 
la pantalla de nou tiquet

Medium Pass

S'ha de visualitzar un missatge de sistema que demana 
en quina aplicació es vol obrir la foto, i al seleccionar-ho 
s'ha d'obrir la foto correctament

Medium Pass

Visualitzar finestra confirmació, en cas postiu, s'ha de 
visualitzar la panatlla de nou tiquet, pero sense el tiquet 
eliminat, en cas negatiu s'ha de mantenir a la mateixa 
pantalla

Medium Pass

     

 
 

 
 



Tester Date Millora

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015 Error amb fotos del /temp

Adrià 22/06/2015
Verificar si es borra les fotos de 

temp en aques tcas

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015
Verificar si es borra les fotos de 

temp en aques tcas

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015

Adrià 22/06/2015
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